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Aprovació de la modificació de les memòries de dobles
titulacions per a la seva adaptació al nou marc de dobles
titulacions (acord CG núm. 60/2017)
Antecedents i marc normatiu
Des de la implantació dels estudis de grau i màsters a la nostra universitat s’han dut
a terme, per part de diversos centres docents, una sèrie d’iniciatives de caire
acadèmic adreçades a l’obtenció de dobles titulacions que permeti als seus estudiants
obtenir una formació transversal, alhora que fomenta els perfils d’alt rendiment
acadèmic en diferents àmbits professionals.
Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes propostes, i al mateix temps, garantir
la seva adaptació al marc legal existent, així com als requisits acadèmic definits en
les memòries de verificació dels plans d’estudis corresponents, es va plantejar
l’elaboració d’un marc comú a nivell UPC per tal de fomentar l’establiment d’itineraris
de doble titulació així com el procediment per a la seva aprovació i implantació.
Com a resultat d’aquest propòsit, l’any 2010 es va aprovar per primer cop l’Acord
núm. 174/2010 del Consell de Govern, de 17 de desembre de 2010, pel qual
s’aprovava el Marc per al Disseny de Dobles Titulacions.
Aquest acord establia un marc per a l’oferta de dobles titulacions d’estudis de grau
regulant principalment la seva programació, l’accés i els criteris de disseny d’aquests
itineraris, així com criteris generals vinculats a la gestió acadèmica dels estudis,
alhora que establia el model de memòria a elaborar per a l’aprovació de les dobles
titulacions de grau i el calendari d’aplicació.
Posteriorment, mitjançant l’Acord núm. 196/2015 del Consell de Govern, de 12 de
novembre de 2015, es va aprovar un nou Marc de dobles titulacions.
Aquest nou marc va sorgir de la necessitat de donar resposta a les tipologies de
dobles titulacions que es van anant definint com a resposta a diferents necessitats,
entre elles les dobles titulacions entre estudis de màsters o dobles titulacions amb
altres universitats nacionals o internacionals, i per a les quals no hi havia un marc
normatiu definit.
L’objectiu d’aquest nou acord va ser recollir en un sol document totes les dobles
titulacions que es cursaven a la UPC, tant de grau com de màster, definir el marc per
al seu disseny i garantir que aquesta oferta s’adaptés al marc legal existent, així com
als requisits establerts a les memòries de verificació dels estudis.
Pel que fa als criteris per al disseny de les dobles titulacions, aquest nou marc
establia, respecte a la càrrega lectiva dels TFG/TFM, el següent:
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“L’itinerari podrà preveure que l’estudiant faci els dos treballs TFG o TFM
(segons el nivell de la titulació del que es tracti), o bé aquest podrà ser únic,
si es dissenya o preveu que englobi el conjunt de les competències a assolir
entre les dues titulacions. La durada mínima d’aquest treball final de grau o
màster únic serà la durada del TFG o el TFM amb més crèdits ECTS de les
dues titulacions, o la suma dels dos. Un cop avaluat es podrà incorporar en
els expedients de les dues titulacions cursades, però en cap cas reconèixer el
d’una titulació per l’altre, segons el RD 1393.”
A la UPC es van aprovar les diferents memòries de dobles titulacions d’acord amb
aquest criteri.
No obstant això, en el procés d’acreditació de les diferents titulacions que s’han portat
a terme, AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), va
considerar que el nostre marc de dobles titulacions, pel que fa als itineraris de dobles
titulacions nacionals, no s’ajustava estrictament al Reial Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i
que en conseqüència, per poder continuar oferint aquests itineraris de dobles
titulacions, s’havia de modificar la càrrega lectiva dels TFG/TFM, de manera que, si
únicament es fa un TFG/TFM que englobi les competències de les dues titulacions,
aquest ha de tenir una càrrega lectiva equivalent a la suma dels dos TFG,s/TFM,s de
les titulacions que composen la doble titulació.
Per donar resposta a aquestes noves directrius es va aprovar, mitjançant l’Acord
núm. 60/2017 del Consell de Govern, de 23 de maig de 2017, el nou marc de dobles
titulacions i d’aplicació als itineraris definits per la UPC conduents a una doble
titulació.
Aquest nou marc vigent actualitza aquells aspectes detectats que requerien de una
millor concreció o que no estaven recollits i al mateix temps, modifica el paràgraf
referent a la regulació del TFG/TFM tal i com s’indica a continuació:
“L’itinerari pot preveure que l’estudiant faci dos treballs de fi d’estudis (TFG o
TFM, segons el nivell de la titulació del que es tracti), o bé aquest pot ser únic,
si es dissenya o preveu que englobi el conjunt de les competències a assolir
entre les dues titulacions. Per tant, a les dobles titulacions nacionals s’ha de
definir si s’elabora un treball únic amb la càrrega docent (crèdits) de la suma
dels treballs de les dues titulacions o bé si es fan dos treballs diferents,
cadascun amb la seva càrrega docent (crèdits) corresponent.”
L’objectiu d’aquest acord és modificar de manera expressa la càrrega lectiva del
TFG/TFM dels itineraris conduents a dobles titulacions nacionals que han estat
aprovats per Consell de Govern amb anterioritat al nou marc de dobles titulacions
vigent, aprovat per Acord de Consell de Govern 60/2017, de 23 de maig de 2017.

2

Per tant, el Consell de Govern,

ACORDA:
1. Aprovar la modificació de l’acord núm. 139/2011 del Consell de Govern,
de 20 de juliol de 2011, pel qual s’aprova la implantació de dobles titulacions de
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET), en l’apartat corresponent a la regulació
del treball de fi de grau, el qual queda redactat de la següent manera:
“El Projecte Final de Grau té 48 ECTS i està situat al mòdul Q8 del pla d’estudis per a cada
titulació.”
2. Aprovar la modificació de l’acord núm. 25/2012 del Consell de Govern,
de 9 de febrer de 2012, pel qual s’aprova la fe d’errates de dobles titulacions de
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET), en l’apartat corresponent a la regulació
del treball de fi de grau, el qual queda redactat de la següent manera:
“El Projecte Final de Grau té 48 ECTS i està situat al mòdul Q8 del pla d’estudis per a cada
titulació.”
3. Aprovar la modificació de l’acord núm. 116/2015 del Consell de Govern,
de 11 de juny de 2015, pel qual s’aprova la memòria de dobles titulacions de grau
de l’EETAC, en l’apartat corresponent a la regulació del treball de fi de grau, el
qual queda redactat de la següent manera:
“Crèdits de treball de fi de grau: 48”
4. Aprovar la modificació de l’acord núm. 75/2016 del Consell de Govern,
de 26 de maig de 2016, pel qual s’aprova la memòria de doble titulació de Grau
en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval de la
Facultat de Nàutica de Barcelona, en l’apartat corresponent a la regulació del
treball de fi de grau, el qual queda redactat de la següent manera:
“En el cas del Treball de fi de grau, l’estudiant haurà de realitzar i defensar un TFG de 36 ECTS
que englobi les competències associades a ambdues titulacions, tant les definides per al Grau
en Tecnologies Marines com per al Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval”
5. Aprovar la modificació de l’acord núm. 109/2016 del Consell de Govern,
de 19 de juliol de 2016, pel qual s’aprova la memòria de doble titulació de Màster
Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS-IS.UPC) i Màster
Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït.(MISMeC-ETSAV), en
l’apartat corresponent a la regulació del treball de fi de màster, el qual queda
redactat de la següent manera:
“En el cas del TFM, l’estudiant haurà de realitzar i defensar un TFM de 45 ECTS que englobi les
competències associades a ambdues titulacions, MCTS i MISMeC (veure apartat 1.5). Amb
independència que es realitzi un únic TFM, s’ha de matricular i avaluar obligatòriament a les
dues titulacions de màster, ja que aquest no es pot reconèixer en cap cas. Això és requisit
indispensable per a l’obtenció d’ambdós títols”
6. Així mateix, s’acorda expressament que es consideren modificades totes les
referències a la càrrega lectiva del TFG/TFM que apareguin al llarg de
cada una de les memòries de doble titulació relacionades anteriorment,
d’acord amb el nou pes indicat per cada cas.
Barcelona, 12 d’abril de 2018
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